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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésén 2013. 06. 18-án 

(kedd) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

  Tóth László képviselő 

   

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Nagy László polgármester: köszönti a Képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő 

testületi tag közül 6 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: Az ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Bőcs Község Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

2. Geoservice Kft. kérelmének megtárgyalása (tulajdonosi hozzájárulást kér) 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

3. Provincia Kft. – Bőcs Község Önkormányzat közötti partnerségi egyeztetés és 

árajánlatok a rendezési terv módosításához  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. Általános Iskola kérelmének megtárgyalása, miszerint 30 gyerek táboroztatásáról szól. 

Ehhez 100.000 Ft támogatást kér. 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Bőcs-Berzék Önkormányzatok között létrejött Társulási megállapodás felmondása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

6. Választáshoz szükséges adatszolgáltatás, infrastrukturális feltételek megléte 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

7. Tudás Hatalom Alapítvány – Bőcs Község Önkormányzat közötti bérleti szerződés 

megtárgyalása („Kisokos Tanoda”) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 
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8. Onga Társult Települések Tanácsába delegált képviselő megbízása  

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

9. Faktorálási értesítő ismertetése, elfogadása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

10. Tájékoztató a vezető védőnő felhívásáról. Egy év után két védőnőt kell Bőcsön 

alkalmazni. A vezető védőnőn kívül a helyi gyermekorvos is egyetért az alkalmazással.  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

11. B-A-Z Megyei Kormányhivatal – c. főjegyző szakmai konzultációjáról tájékoztató: 

 1/2013 (II.06.) önkormányzati rendelet visszavonása (1000.- Ft-os adómérték 

visszahelyezése, 5000.- Ft adómérték visszavonása) 

 8/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása, kiegészítése 

 

12. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

13. Zárt ülés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Bőcs Község Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának 

megtárgyalása, elfogadása 

 

Tóth László képviselő megérkezett a tárgyaló terembe.  

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az önkormányzat részére esélyegyenlőségi 

programot kellett készíteni, mert a kistérség által készített programot nem fogadták el. 

Egyidejűleg bemutatja Bőcs Esélyegyenlőségi Programját.  

 

Takács Edina intézményvezető: 

 Bejelenti, hogy módosult az a jogszabály aminek alapján elkészült a program 

 Lényeges változás, hogy Esélyegyenlőségi Fórumot kell létrehozni Bőcsön. A Fórum 

tagjai: az egyház, családsegítő központ, védőnő, orvos, kisebbségi önkormányzat, stb.  

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy Bálint László alpolgármester Takács Edinával együtt 

szervezze meg a  Fórumot, -  a személyi összetételére tegyenek javaslatot. 

Megköszöni a program elkészítésében dolgozók munkáját. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadta Bőcs 

Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programját.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

    Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társulás  

 

Az Esélyegyenlőségi Programból fénymásolatot kap: Takács Edina intézményvezető 

           Hegedűs Erika főtanácsos 

           Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

____________________________________________________________________________ 

     

2. napirendi pont: Geoservice Kft. kérelmének megtárgyalása (tulajdonosi hozzájárulást 

kér) 

 

Nagy László polgármester ismerteti a GEOSERVICE Kft. kérelmét miszerint a 

virágtermeléshez kutakat szeretne kiépíteni és az így elfolyó víz befogadásához kér engedélyt. 

Javasolja, hogy a határozat tartalmazza azt, hogy az elfolyó víz kapcsán keletkezett esetleges 

károkozás miatt minden esetben a Hot-Power Kft.-t terhelje a felelősség. Próbatermelésre 

vonatkozik a befogadó nyilatkozat. 

 

Török Barna c. főjegyző szó szerint ismerteti a GEOSERVICE Kft. beadványát. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: GEOSERVICE Kft. (Miskolc) kérelmének megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Megismerte az előterjesztést, az annak mellékletét képező KT-1 és KV-1 jelű geotermális 

kútpár elvi létesítési tervét, amelyek alapján a próbatermelésre vonatkozó befogadói 

nyilatkozatot megadja, az alábbi kutakra:  

- KT-1 termelőkútból elvezetett termelvényt (vizet) bevezethetik az önkormányzat 

tulajdonát képező 083 út menti szikkasztó, befogadó árokba. 

- KV-1 visszasajtolókútból elvezetett termelvényt (vizet) bevezethetik az 

önkormányzat tulajdonát képező 085/3 út menti szikkasztó, befogadó árokba 

 

 Kiköti, hogy a befogadó árkokba bevezetett vízzel okozott esetleges károkért minden 

esetben HOT-POWER Kft a felelős. 

 Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a befogadói nyilatkozatot írja alá.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

     Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

3. napirendi pont: Provincia Kft. – Bőcs Község Önkormányzat közötti partnerségi 

egyeztetés és árajánlatok a rendezési terv módosításához  

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy Bőcs Helyi Építési Szabályzatát, valamint a 

Településszerkezeti Tervet indokolt aktualizálni, ugyanis erre igényt merült fel a Tisza-Cash 

részéről valamint a Borsodi Sörgyár részéről is. A Tisza Cash nettó 500.000.- Ft, a Borsodi 



 4 

Sörgyár nettó 800.000.- Ft-tal támogatja a módosítást, míg az Önkormányzat költsége nettó 

100.000.- Ft.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: Provincia Kft. – Bőcs Község Önkormányzat közötti partnerségi egyeztetés, 

árajánlat a Településszerkezeti Terv módosítására 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

- Megismerte és elfogadta az előterjesztést, miszerint az Önkormányzat Településszerkezeti 

Terv módosítása és annak finanszírozása az alábbiak szerint tervezhető: 

- Önkormányzat költsége: nettó 100.000.- Ft 

- Tisza Cash költsége: nettó 500.000.- Ft 

- Borsodi Sörgyár költsége: nettó 800.000.- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések, érdekegyeztető eljárások 

megtételére, szerződés, megállapodás aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

     Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

partnerségi szabályokat.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: partnerségi egyeztetés szabályai 

 

Bőcs  Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat 

mellékletét képező Bőcs  község  a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályait és annak alkalmazását  elrendeli  a településfejlesztési 

koncepció , az integrált településfejlesztési  stratégia és a településrendezési eszközök  készítése , 

vagy  módosítása során  történő véleményezési eljárások lefolytatásakor. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel szerződések, megállapodások aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

     Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

4. napirendi pont: Általános Iskola kérelmének megtárgyalása, miszerint 30 gyerek 

táboroztatásáról szól 

 

Nagy László polgármester ismerteti az Általános Iskola kérelmét, miszerint 30 gyerek 

táboroztatásához 100.000.- Ft támogatást kér.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: 30 általános iskolás gyermek táboroztatásához 100.000.- Ft támogatás  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az előterjesztést, aminek alapján 

támogatja a 30 gyerek táboroztatását. A támogatás összege 100.000.- Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá és a szükséges intézkedéseket, 

tegye meg.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

      

 

5. napirendi pont: Bőcs-Berzék Önkormányzatok között létrejött Társulási megállapodás 

felmondása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Berzék-Bőcs 

önkormányzatok Társulási megállapodás kötöttek 2004. február 13-án. A megállapodás tárgyát 

képezte a berzéki tanulók 5-8 évfolyamon történő oktatása a Bőcsi Általános Iskolában. Az 

intézmény jogállásának változása miatt Bőcs Község Önkormányzat a megállapodásban rögzített 

feltételt nem tudja vállalni.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: Bőcs-Berzék Önkormányzatok között létrejött Társulási megállapodás felmondása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az előterjesztést, aminek alapján 

Bőcs-Berzék önkormányzatok között 2004. február 13-án létrejött Társulási megállapodást 

azonnali hatállyal felmondja. Az Általános Iskola fenntartója 2013. január 1-től a KIK.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a határozatról 

értesítse Berzék Község Önkormányzatot. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

 Balázs Péter, mint eljáró ügyintéző 

 

 

6. napirendi pont: Választáshoz szükséges adatszolgáltatás, infrastrukturális feltételek 

megléte 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testület arról, hogy a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal a választáshoz szükséges adatszolgáltatást kért, egyidejűleg az infrastrukturális 

feltételeket is vizsgálja, különös tekintettel az ASZA gépekre. A választási szoftverek 

működtetéséhez pontos adatokat szolgáltat, megadja a paramétereket. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: Választáshoz szükséges adatszolgáltatás (B-A-Z Megyei Kormányhivatal) 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az előterjesztést, egyetért azzal, 

hogy a hivatalban az infrastrukturális hátteret, valamint a választási szoftverek fejlesztéséhez 

szükséges pénzeszközt be kell tervezni a 2014. évi költségvetésbe.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

 Hegedűs Erika, mint eljáró ügyintéző 

 

 

7. napirendi pont: Tudás Hatalom Alapítvány – Bőcs Község Önkormányzat közötti bérleti 

szerződés megtárgyalása („Kisokos Tanoda”) 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Tudás Hatalom Alapítvány – Bőcs Község 

Önkormányzat közötti Bérleti szerződés tervezetet. A szerződés tárgya a „Kisokos Tanoda” 

működtetése, melynek helyszíne a Faluház alagsora lesz. A bérbeadás időszaka: 2013. június 15-

2015. február 15. Bérleti díj: bruttó 64.000.- Ft/hó 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: Tudás Hatalom Alapítvány – Bőcs Község Önkormányzat közötti bérleti szerződés 

megtárgyalása („Kisokos Tanoda”) 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 Megismerte az előterjesztést, aminek alapján támogatja a Tudás Hatalom Alapítvány és 

Bőcs Község Önkormányzat közötti Bérleti szerződést 

 A szerződés alapján bérbe adja a „Kisokos Tanoda” Bőcsön elnevezésű projekt 

megvalósítására a Faluház alagsorát, melynek alapterülete 160 m
2
 

 Elfogadta a helyiség használatáért járó bérleti díjat, melynek összege bruttó 64.000.- 

Ft/hó 

 Bérbeadás időszaka: 2013. június 15. - 2015. február 15. 

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző  

 Macskás József mb. intézményvezető 
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8. napirendi pont: Onga Társult Települések Tanácsába delegált képviselő megbízása  

 

Török Barna c. főjegyző arról tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Miskolc Környéki 

Társulás, valamint az Onga és Társult Települések megállapodását minősített többséggel kell 

elfogadni. Onga és Miskolc esetében a Társulási Tanácsba delegálni kell tagokat. A tapasztalatok 

szerint az önkormányzatok a polgármester képviseli. Javasolja, hogy Bőcs Község 

Önkormányzat polgármesterért delegálja a Társulási Tanácsba a Képviselő-testület.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Tanácsába 

delegálás 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Tanácsába Nagy László Győző polgármestert delegálja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tanácsban teljes jogkörrel képviselje Bőcs Község 

Önkormányzat érdekeit. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző  

 

 

9. napirendi pont: Faktorálási értesítő ismertetése, elfogadása 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a NEW TECHNO HOME Építő és Kereskedelmi 

Kft. (Megyaszó) akik kivitelezőként vettek részt az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0114 azonosító számú 

projektben faktorálási értesítést nyújtott be az önkormányzathoz. 

Az értesítés mellékletét képezi az a Faktoring Szerződés, amely a szóban forgó Kft. és a Travill 

Invest Pénzügyi Szolgáltató Zrt. között jött létre.  

A faktorálási értesítésben Bőcs Község Önkormányzat kötelezettként vesz részt.  

Javasolja, hogy a faktorálási értesítés aláírását határozatban engedélyezze a Képviselő-testület.  

 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: NEW TECHNO HOME Kft. faktorálási értesítése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete : 

 Megismerte a faktorálási értesítést, annak tartalmával egyetért és azt elfogadta 

 Tudomásul vette a faktoring szerződést, amely szerződés tartalmazza a TRAVILL 

INVEST Zrt. és a NEW TECHNO HOME Kft. feltételeit  

 Felhatalmazza a polgármestert a faktorálási értesítés aláírására 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző  
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10. napirendi pont: Tájékoztató a vezető védőnő felhívásáról. Egy év után két védőnőt kell 

Bőcsön alkalmazni. A vezető védőnőn kívül a helyi gyermekorvos is egyetért az 

alkalmazással.  

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a védőnő egyedül látja 

el azt a feladatot, amit egyébként két főnek kellene ellátni. A vezető védőnő szerint e gyakorlatot 

egy évig lehet folytatni, amely letelt. Tehát ha van bőcsi védőnő, akkor határozott időre (amíg a 

másik védőnő GYED-en és GYES-en van) ki lehet nevezni. A vezető védőnő javaslata, hogy 

kezdő szakembert alkalmazzon az önkormányzat. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2013. (VI.18.) határozata 

 

Tárgy: Védőnő alkalmazása határozott időre 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a tájékoztatót, támogatja azt, 

hogy két védőnő lássa el a feladatokat Bőcsön.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző  

 

 

11. napirendi pont: B-A-Z Megyei Kormányhivatal – c. főjegyző szakmai konzultációjáról 

tájékoztató. 

 

Török Barna c. főjegyző:   

 Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Megyei Kormányhivatallal folytatott 

szakmai konzultációról, aminek alapján az alábbi intézkedéseket szükséges 

megtenni: 

o 1/2013 (II.06.) önkormányzati rendelet visszavonása (1000.- Ft-os 

adómérték visszahelyezése, 5000.- Ft adómérték visszavonása) 

o 8/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása, kiegészítése 

(tűzgyújtási rendelet) 

o a zárt ülésre vonatkozó szabályok betartása  

o önkormányzati hatáskörök figyelemmel kísérése 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló  15/2012 (XI.28.) K.T. rendelet módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. 

a) pontja, valamint a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. tv. 1. § (1) 

bekezdésében és 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik 

 

1. § 

A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:  
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„Piaci és vásározó kiskereskedelem végzése esetén naptári naponként 1000.- Ft (egyezer)” 

 

2. § 

A rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezve 

 

3.§ 

E rendelet a kihirdetést követően a 31. napon lép hatályba 

 

--------------------------------------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2013. (IV.29.) 

K.T. rendelet módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bek. 

a) pontja, valamint a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 48. § 

(4) bek. b pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. § 

A Rendelet 2. § az alábbiakkal egészül ki:  

a./  komposztálással 

b./  állatok etetésére, takarmányozásra 

c./  alomként történő hasznosításra 

 

2. § 

A Rendelet 3. § (1) bek. az alábbiak szerint módosul: 

„A település azon területein, ahol a 2. § szerinti hasznosítás nem oldható meg és az égetése is 

tilos, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni.”  

 

3. § 

E rendelet a kihirdetést követően napon lép hatályba 

 

12. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Török Barna c. főjegyző zárt ülés elrendelését kéri egy polgáriperes eljárás ismertetése miatt.  

  

Nagy László polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         polgármester         czt. főjegyző 


